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Eric Selcov Hansen wordt geboren op 15 juni 1918 in Bundaberg, 

Queensland, Australië, de tweede van vijf kinderen van John T. Hansen en 

Edith Ingeborg Hansen uit Denemarken die naar Australië zijn 

geëmigreerd op zoek naar een betere toekomst voor zichzelf en hun 

kinderen. De broers en zussen van Eric zijn oudere zus Daisy en jongere 

broer en zus Danny en Helene. Een andere zus Karen stierf jong. Allen 

worden geboren in Queensland. Op een gegeven moment besluiten ze dat 

Australië niets voor hen is, en vader John Hansen vertrekt uit Sydney aan 

boord van het schip "Niagara" naar Vancouver, BC Canada, aankomst op 

19 augustus 1927. Uit de passagierslijst blijkt dat John al in Calgary, 

Alberta in Canada is geweest tussen 1899 en 1913.  

 

Zijn vrouw en hun vier 

kinderen, Daisy, Eric, Danny 

en Helene volgen al snel. Ze 

varen op het stoomschip de 

"Aorangi" en komen op 2 

maart 1928 in Vancouver, 

BC. Aan. Best leuk voor vier 

kinderen om een maand 

lang op een schip te zijn.  

MV Aorangi. 



Het gaat niet goed met John en Edith Hansen en ze gaan uit elkaar en 

scheiden kort na aankomst. Twee jaar later trouwt Edith met Ejner 

Pedersen, die ook uit Denemarken kwam. Omstreeks 1934 vestigt de 

familie zich op een boerderij in de buurt van McConnell Road, in het 

Rosedale-gebied van Chilliwack in de Fraser Valley. Eric en zijn broers en 

zussen gaan naar Rosedale Elementary School en vervolgens naar 

Chilliwack High School. De familie is actief betrokken bij het Provinciale 

Recreatie Programma en Eric specialiseert zich in  ‘Track and Field’ 

(atletiek) evenementen en zijn broer Danny in boksen. Eric voltooit graad 

8 op 15-jarige leeftijd. Hij werkt vervolgens op de boerderij van zijn 

stiefvader en voor andere boeren in het gebied tijdens de zomermaanden. 

Als de oogst voorbij is in de winter, gaan hij en zijn stiefvader in de 

houtindustrie werken. Eric’s militaire dossiers geven aan dat dit van 1934 

tot 1940 was.  

Op 12 augustus 1940 treedt Eric in dienst bij het Canadese leger. Hij geeft 

als huisadres een kamer in het huis op 642 Thurlow Street in Vancouver 

op en als beroep: vrachtwagenchauffeur. De inschrijvingspapieren 

vermelden zijn leeftijd: 22 jaar en ze geven een volledige fysieke 

beschrijving en verklaren dat hij geschikt is bevonden voor de dienst. Zijn 

servicenummer is K99164. Eric begint zijn basisopleiding en wordt 

toegewezen aan No. 7 Company Canadian Forestry Corps. Hij wordt op 15 

februari 1941 naar Halifax overgeplaatst en vervolgens op 1 maart 1941 

naar Gourock, Schotland. Zijn broer Danny treedt ook in dienst in 

augustus 1940 en bereikt de rang van Sergeant. 

 

Het leger houdt verbazingwekkend nauwkeurig gegevens bij en we 

kunnen Eric's vorderingen bijna maandelijks volgen. Hij krijgt een Good 

Conduct Medal en de Canadian Volunteer Service Medal and Clasp. Een 

van de militaire documenten van Eric bevat de volgende opmerking: is 

een 'goed gebouwde, vriendelijke man, in goede gezondheid, alert, 

zelfverzekerd, veel gedrevenheid. Lijkt goed aangepast aan het leger en 

discipline; maakt indruk of hij niet snel bezorgd is. Geen speciale 

voorkeur, bereid om te doen wat hij kan. Eric schrijft nieuwe brieven naar 

huis om ze op de hoogte te houden van zijn activiteiten, zoveel als de 

censuur van het leger toestaat. De familie heeft nog steeds de vele 

souvenirs die hij naar huis gestuurd heeft tijdens de tijd dat hij in 

Schotland gestationeerd was, waaronder een medaille op (1e  plaats) voor 

het winnen van een race van 1,5 km. 

In juli 1943 wordt hij overgeplaatst naar het Canadian Armoured Corps en 

in december 1944 naar het Canadian Scottish Regiment. Met dit regiment 

arriveert hij in België op 17 oktober 1944. Op 28 oktober 1944 raakt Eric 



gewond. Na een kort verblijf in het ziekenhuis keert hij terug naar zijn 

Regiment.  

Op 9 februari 1945, tijdens een aanval in de omgeving van Nijmegen in 

Nederland, worden Pte. Eric Hansen, toen een ‘Battalion runner’, en zijn 

officier vooruit gestuurd om activiteiten in de buurt van een kerk te 

onderzoeken. Beide worden dodelijk getroffen door granaatscherven. 

 

Eric wordt eerst begraven op een tijdelijke begraafplaats in Nijmegen. 

Later wordt hij herbegraven op de Canadese oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf I. D. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptie gekozen door zijn familie: 

Rest in peace, dear Eric. 
Our loving son and brother. 

Proudly and ever remembered. 



Levensverhaal samengesteld door Marlene Dance, Chilliwack, BC met 

herinneringen en foto’s van Eric’s familie en informatie uit de militaire 

archieven van Library and Archives, Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Edith Pedersen bezoekt het graf van haar zoon in de zomer van 1955. 

 

In die eerste tijd staan er kruizen van ijzer op de graven, later komen 

daar de huidige grafstenen voor in de plaats. 



Stiefvader Ejner Pedersen, die eerder in Denemarken in het leger heeft 

gediend, wordt opgeroepen als instructeur voor NPAM (niet-permanente 

actieve militie) en was gestationeerd in Vernon, Victoria, Calgary en 

Debert Transit Camp in Nova Scotia. Hij wordt bevorderd tot de rang van 

Sergeant-Major en diende van 1942 tot hij in september 1945 werd 

ontslagen. De moeder van Eric, Edith Pedersen, verhuist met haar 

echtgenoot mee naar al deze overplaatsingen, zoals bleek uit de vele 

adreswijzigingen in het militaire dossier van Eric. Na de oorlog keerden de 

Pedersens terug naar de landbouw in de Fraser Valley totdat ziekte leidde 

tot de verkoop van de boerderij. Erics moeder, Edith Pedersen, stierf in 

september 1969 en zijn stiefvader, Ejner Pedersen in oktober 1997. Zijn 

vader, John Hansen, overlijdt in 1961 in Rosedale, BC. 

In de zomer van 1986 werd een plaatselijke berg (hoogte 1985m) ten 

westen van Silver Skagit Road tussen Sowerby en Cantelon Creeks in 

Upper Fraser Valley ten zuiden van Hope de naam ‘Mount Hansen’ ter ere 

van Pte. Eric Hansen. De familie verzamelde zich in Chilliwack en besloot 

dat de directe familie een helikoptervlucht naar de piek zou maken om 

een vlag te planten, een kruis te plaatsen en een krans achter te laten ter 

nagedachtenis aan Pte. Eric S. Hansen. In de plaatselijke krant, de 

Chilliwack Progress van 17 september 1986, stond een verslag van deze 

herdenking door de familie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de top van Mount Hansen: v.l.n.r.: stiefvader Ejner Pedersen, broer Danny 

Hansen,zussen Helene Laughlin en Daisy LeCouteur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de helicopter op de achtergrond: v.l.n.r.: Helene Laughlin, Daisy LeCouteur, Ejner 

Pedersen en Danny Hansen. 

 

 

Hoewel Eric nooit is getrouwd, zijn al zijn broers en zussen wel getrouwd. 

Danny trouwde met Dorothy Bishop en kreeg vijf kinderen. Daisy huwde 

Leslie LeCouteur, maar had geen kinderen. En Helene trouwde met 

Clifford A. Laughlin en kreeg vijf kinderen. Hun zoon Gary verdronk op 

drie-jarige leeftijd in 1952. Veel nakomelingen wonen nog steeds in de 

omgeving van Fraser Valley / Chilliwack. 

 

 

In een brief van 16 december 1948 werd het gezin op de hoogte gebracht 

dat P.A. Meerssen zich vrijwillig had aangemeld voor adoptie van het graf 

van Eric.  

 

De mensen in Holland hebben veel graven geadopteerd en we zijn ze voor 

altijd dankbaar. 

 



Groesbeek is de grootste van de drie Canadese begraafplaatsen in 

Nederland, gewijd aan Canadese soldaten die stierven tijdens de 

bevrijding van Holland in WO II.  

Commonwealth War Graves Commission is verantwoordelijk voor het 

beheer en onderhoud van vele begraafplaatsen over de hele wereld. 

 

Private Eric Hansen’s naam staat op het oorlogsmonument in Chilliwack en is 
opgenomen in het Chilliwack Museum en de archieven van de Archives War 
Memorial website.  
 

“We will remember them”.  
 

 

 

                              Foto: Chilliwack Progress, november 2018. 

 


